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RESOLUCIÓ  
 
Denegació accés a informació  
 
En data 9 de febrer de 2019, enregistrada amb el número 114243, va tenir entrada en el Registre de 
l’Ajuntament la sol•licitud presentada per l’AAVV Montserrat en la que es demana l’accés al cens del 
barri de Montserrat i Sector Montserrat per ser utilitzats en el procés d’eleccions a la Junta de 
l’esmentada Associació de Veïns. 
 
L’art.13  de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, reconeix als ciutadans el dret a accedir a la informació pública, arxius i registres, d'acord 
amb el que preveu la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, i la resta de l'ordenament jurídic. 
 
La normativa de transparència vigent a Catalunya és la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant, LTC), que regula aquest 
dret al Títol III. Igualment, resulta d’aplicació la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i la 
Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de dades personals i garantis dels drets 
digitals.. En concordança , al nostre Ajuntament, l’Ordenança municipal de transparència, accés a la 
Informació i Bon Govern regula al Títol IV determinats aspectes del dret d’accés a la informació 
pública. 
 
L’art. 2.b) de la LTC defineix informació pública com l’elaborada per l’Administració i la que aquesta 
té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, 
inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb el que estableix aquesta llei. 
Per aplicació de l’art. 18 de la LTC totes les persones tenen dret a accedir a la informació pública, a 
títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.  
 
D’acord amb l’art. 20 de la LTC el dret d’accés només pot ésser denegat o restringit per les causes 
expressament establertes per les lleis. Segons l’art. 21.2 de la LTC el dret d’accés a la informació 
pública pot ésser denegat o restringit si la informació té la condició de protegida i així ho estableix 
expressament una norma amb rang de llei.  
 
Tal i com es posa de manifest a l’informe jurídic emès pels Serveis Jurídics municipals, el Padró és 
un registre de caràcter administratiu regulat a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (en endavant LRBRL). 
 
En el mateix sentit, segons l’article 40.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC): “El padró 
municipal és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi. Les dades que consten en 
el padró constitueixen una prova pel que fa a la residència al municipi i al domicili habitual.” 
 
Segons l’article 40.2 de la mateixa norma les dades que consten en el padró municipal són 
confidencials. L'accés a aquestes dades es regeix per les normes que regulen l'accés administratiu 
dels ciutadans als arxius i als registres públics. 
 
L’apartat 3er del mateix article estableix que “Sens perjudici del que disposa l'apartat 2 i sense que 
calgui el consentiment de la persona interessada, les dades del padró poden ésser comunicades a 
altres administracions públiques que ho sol·licitin, quan siguin necessàries per a exercir les 
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competències respectives, i exclusivament per als assumptes en què sigui rellevant conèixer la 
residència o el domicili.” 
 
L’art. 32.b) de la LTC estableix que la competència per resoldre les sol•licituds d’accés a la 
informació pública correspon, en el cas de l’Administració local, als òrgans que determinin les 
normes organitzatives pròpies i, en el seu defecte, l’alcalde o president, o l’òrgan en que aquests 
deleguin. En aquest sentit, l’article 20 de l’Ordenança Municipal de Transparència, Accés a la 
informació i Bon Govern estableix la competència per resoldre, que correspon a l’Alcalde o els 
regidors i regidores delegats.  
 
La notificació de la resolució ha d’indicar les vies específiques de recurs i reclamació establertes per 
aquesta llei. La resolució es podrà recórrer directament davant la jurisdicció contenciosa 
administrativa, sens perjudici de la possibilitat d’interposar de forma potestativa recurs de reposició o 
reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública. 
 
És per tot això que fent ús de les atribucions conferides pel Decret número 10.222  d’1 de desembre 
de 2017, aquesta Regidora delegada en matèria de Padró d’Habitants, 
 

R E S O L : 
 
Primer.-   Denegar l’accés a la informació pública sol•licitada per l’Associació de Veïns Montserrat 
en data 9 de febrer de 2019, d’accés a les dades del cens dels barris de Montserrat i Sector 
Montserrat, ja que la informació demanada te la condició de protegida d’acord amb l’article 40.2 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableix el règim específic d’accés 
a les dades del Padró, que no preveu, amb caràcter general, l’accés dels particulars a dades 
padronals de terceres persones, llevat que a la sol·licitud s’aporti autorització de les persones 
afectades o es faci referència a una habilitació legal suficient.  
 
Segon.- Notificar aquesta Resolució a l’Associació de Veïns sol•licitant, informant-la que si es vol 
impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant dels Jutjats de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, en el termini 
de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma 
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant aquest mateix òrgan que l’ha dictat o 
formular reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 

 
 
 
 
 
 

Gràcia Garcia Matute 
Regidora delegada de Padró municipal d’habitants, 


